Agenda

Divendres, 27 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, farà la benvinguda inaugural de la Jornada de Formació
per a Professionals “La incidència de la violència masclista en dones i menors:
respostes jurídiques i reptes psicosocials”. Aquesta Jornada, emmarcada en els
actes de la campanya Terrassa contra la violència masclista, està organitzada per la
regidoria de Polítiques de Gènere i tindrà lloc, de 9 a 17.30 h, al Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114). També comptarà amb l’assistència de la tinent d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà, acompanyat del tinent d’alcalde de
Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, una reunió ordinària del Consell Municipal
de Seguretat de Terrassa. La reunió tindrà lloc a la Sala de Presidència de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). L’acte serà obert als mitjans
gràfics a l’inici.
A les 17.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; de la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís; i de membres de la Corporació
Local, presidirà la inauguració del pessebre institucional, instal·lat al Raval de
Montserrat i elaborat per l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa, i procedirà a
l’encesa general de l’enllumenat de Nadal i de la façana de l’Ajuntament. A l’atri de
l’Ajuntament també es podrà veure la postal de Nadal 2015-2016, creació de l’artista
terrassenc Conrad Roset, inspirada en la seva obra “Noia d’hivern”.
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç, Amadeu Aguado; de la
regidora del Districte 1, Meritxell Lluís; i de membres de la Corporació Local; farà el
primer viatge del Trenet del Centre, iniciativa de l’associació de comerciants
Terrassa Centre. El Trenet funcionarà del 27 de novembre al 20 de desembre amb
sortida i arribada a la plaça de Salvador Espriu.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 1,
Meritxell Lluís, visitarà el Black Friday, acció de dinamització i promoció comercial
organitzada per l’associació de comerciants Terrassa Centre, que consisteix en l’inici
de la campanya comercial de Nadal i on s’ofereixen ofertes comercials molt
enfocades als regals i les compres de Nadal. Durant el Black Friday, els comerços
del centre que participen en l’acció, uns 200 establiments, podran obrir fins a les 23
h. També s’han programat actuacions itinerants de ball i música a diferents espais
del centre històric de la ciutat.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; i de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; assistirà a l’11è Concert de Prodis a benefici
dels drets de les persones amb discapacitat. El concert, a càrrec de l’Orquestra Ars
Medica, tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor Dani Nart assistirà, per delegació de l’alcalde a l’edició dels
NEWTworking, sessions organitzades pel Grup NEWT, on es presentarà la nova
etapa del “Diari del Vallès” com a diari “low cost” i es celebrarà el segon aniversari
del Grup NEWT. L’acte tindrà lloc al DoubleTree by Hilton Hotel & Conference
Center La Mola (camí dels Plans de Can Bonvilar, s/n).
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A les 12 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa d’homenatge a les
persones residents que fan 90 anys de la Residència de Gent Gran Torre Mossèn
Homs (ctra. de Castellar, s/n).
A les 17.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la inauguració del nou
local de l’Associació Educativa Can Palet, on es desenvolupa el projecte CanPa
Jove. El local es troba al carrer del Germà Joaquim, 41.
A les 19.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la xerrada
organitzada pel Casal de la Dona: “Experiències de la 4a acció de la Marxa Mundial
de les Dones”, a càrrec de dones participants a la cloenda de la Marxa Mundial de
2015. L’acte, emmarcat dins de la campanya Terrassa contra la violència masclista
2015, tindrà lloc al Casal de la Dona de Terrassa (c/ de Galileu, 119).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Crea el teu currículum”. En aquest espai de
coneixement s’incidirà en la importància del currículum vitae com a eina
imprescindible a l’hora de buscar feina. Tindrà lloc al Servei d’Ocupació (Edifici
Foment, ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La Marató de TV3. Xerrada: “Diabetis i obesitat”. A càrrec
de l’Escola d’Adults Ramon Llull. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 13 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Finalització del curs Lego Serious Play. Tindrà lloc
al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Extremisme ideològic, xenofòbia i
convivència a la ciutat”, a càrrec de la Fundació Internacional Olof Palmet. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Avui és un bon dia per canviar el món”.
Activitat per a infants de 8 a 12 anys. Dins del cicle I+D Laboratori de Creativitat.
L’activitat tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Setmana Europea de la Prevenció de Residus: Taller de cuina d’aprofitament. Tindrà
lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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